ŠTUDIJSKI KROŽKI V LETU 2009

Moja spletna stran
Krožek je bil namenjen predvsem tistim udeležencem, ki se ukvarjajo s samostojno dejavnostjo,
turistično, podjetniško ali dopolnilno dejavnostjo na podeželju ter so želeli osvojiti znanje s pomočjo
katerega bi lahko predstavili svoje izdelke, pridelke ali storitve na spletni strani in povečali svojo
prepoznavnost na trgu. S skupnim sodelovanjem so osvojili znanja o internetu, osnovah za postavitev
preprostih spletnih strani, trženju preko interneta, in uspešnih spletnih straneh. Rezultat krožka je
izdelan vzorec spletne strani, ki ga bodo s pomočjo svojega na novo pridobljenega znanja po končanem
krožku samostojno vsebinsko dopolnjevali in razvijali v lastno spletno stran.
Delavnica digitalne fotografije na temo »IDRIJSKI VSAKDANJIK«
Digitalna fotografija ponuja številne prednosti, tudi povsem amaterskemu uporabniku. Največja
prednost je v tem, da ni potrebno paziti na število posnetkov, kot pri fotografiranju na film.
Izobraževalni cilj udeležencev študijskega krožka je bil spoznati, kakšne možnosti nudi digitalni
fotoaparat in kako te možnosti uporabiti pri izdelavi fotografij za promocijo mesta Idrija. Učenje je
temeljilo na praktičnem delu s fotoaparatom, komentiranju posnetih fotografij in učenju na primerih.
V svoje objektive so ujeli zanimive motive in detajle. Vodilna tema fotografij, ki so nastale je bila
»Idrijski vsakdanjik«.
Ob koncu krožka je nastala spletna razstava, ki je objavljena na spletni strani www.idrija-turizem.si.
Fotografije bomo uporabljali tudi v namene promocije mesta Idrija.
Idrijsko-Cerkljansko podeželje na internetu
Člani krožka so se odločili za izvedbo promocije idrijsko-cerkljanskega podeželja na svetovnem spletu.
Osvojili so znanje in pripravili spletno stran Pokrite tržnice v Idriji. Pokrita tržnica je prostor za
promocijo in trženje izdelkov in pridelkov izdelanih in pridelanih na lokalnem področju. Na ta način so
želeli predstaviti tržnico, lokalne kmete in nosilce dopolnile dejavnosti ter s tem informirati potrošnike
o zdravi hrani in pospeševati razvoj ponudbe in povpraševanja po pridelkih in izdelkih domače obrti.
Rezultat krožka je koncept preproste spletne strani.
"Prinesi kar imaš" - iskanje in pomoč pri razvoju potencialov podeželja
K sodelovanju v študijskem krožku smo povabili potencialne ponudnike iz Idrijsko-Cerkljanskega
podeželja. Poslužili smo se principa prinesi kar imaš. Na prvo srečanje so udeleženci prinesli svoje
izdelke ali pridelke, katere so skozi srečanje bolje spoznavali ter ovrednotili njihovo delo in možnost
trženja. S skupnim delom in sodelovanjem so osvojili znanja o lokalno tipičnih produktih, možnostmi
neposredne prodaje, higienskih zahtevah, označevanju izdelkov, izdaji računov, komuikaciji s kupci in
ureditvi stojnice. Cilj študijskega krožka je bilo spoduditi razvoj lokalno tipičnih produktov ter
spodbuditi udeležence k neposredni prodaji. Člani krožka so imeli za akcijski cilj predstavitev na
prireditvi "Kmečka tržnica" oktobra v Idriji. Na ta dan so pripravili svoje stojnice ter predstavili svoje
pridelke in izdelke lokalni javnosti.

Sprehajalne poti okoli vasi Ravne pri Cerknem
V študijskem krožku so se zbrale prebivalke vasi Ravne pri Cerknem. Študijski krožek je del njihovih
prizadevanj za vključevanje vaščanov v različne aktivnosti v kraju, skrbi za lastno zdravje ter za razvoj
in prepoznavnost kraja. S skupnim delovanjem in ustvarjalnostjo članic študijskega krožka ter
interesom po pridobljenem znanju so v okviru krožka pridobile nova znanja o naravi, pomenu gibanja,
zdravem načinu življenja na sploh in nordijski hoji. Študijski krožek ni pomembno prispeval le k družbeni
dejavnosti na nivoju vaške skupnosti ampak tudi k spodujanju vaščank, da razmišljajo o možnostih, ki
jih lokalno okolje ponuja njim in potencialnim rekreativcem

